MERCAT DE PARADISTES
talent | qualitat | proximitat | mercat urbà

del 9 al 12 de setembre de 2021

El Mercat de Paradistes

tindrà lloc a Tàrrega del 9 al

12 de setembre de 2021.
El punt fort d’aquest mercat és la seva vinculació, com a activitat paral·lela, a
FiraTàrrega: el mercat internacional de les arts escèniques que té lloc
anualment a Tàrrega, amb més de 200 representacions distribuïdes en diversos
espais d’actuació de carrer i de sala i una gran afluència de públic.

Es tracta d’un espai obert, amb afluència contínua de públic, a mig camí entre
dos grans espais d’actuació i la zona de la Llotja (mercat professionals). Està
ubicat a l’aparcament de la Plana, al costat de les piscines municipals.
El públic visitant és variat, jove i familiar (mitjana d’edat de 33 anys) i
majoritàriament provenen de la província de Barcelona i Lleida.

MIDES
Les parades tindran un mínim de 2m. d’ample i un màxim de 4m. El
fons és fix per a totes les parades: 3m.
Tota la infraestructura necessària per muntar la parada l’hauran de
portar els paradistes.

PREUS*
2m
3m.
4m.

150€
225€
300€

QUÈ MÉS INCLOU EL PREU?
• Connexió elèctrica per il·luminar la parada (màxim 400W.)
• Vigilància nocturna a l’espai.
• Estada gratuïta a la zona d’acampada (només amb autocaravana
o furgoneta habilitada) durant les nits de la Fira.
*Import final. És tracta d’una taxa i per tant no porta IVA
Aquests preus són pel total dels dies de durada del mercat

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ
•

El mercat funcionarà els dies 9, 10, 11 i 12 de setembre de 2021.

•

Es podran vendre productes manufacturats o bé aquells que
l’organització consideri interessants en base als criteris d’originalitat,
proximitat i qualitat. No es podran vendre productes alimentaris ni
begudes de cap tipus.

•

Es pot presentar la sol·licitud de parada fins el 30 de juliol. S’haurà
d’emplenar el document adjunt i afegir fotos del producte i parada i/o un
enllaç a algun suport en línia.

•

L’organització farà una selecció de les sol·licituds enviades i es reserva
el dret a la no acceptació si no es compleixen el requisits.

•

Un cop acceptada la sol·licitud, us enviarem un correu electrònic amb
les instruccions per a fer el pagament. Les sol·licituds que siguin
rebutjades també seran notificades.

INFORMACIÓ I CONSULTES
Telèfon: 973 310 854 (Preguntar per la persona responsable de Paradistes)
Correu electrònic: recursos@tarrega.cat
Adreça: Pl. Sant Antoni, 1 - 25300 Tàrrega

